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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 червня 2017 року
USD 2627.0953   EUR 2947.3382  RUB 4.6467  / AU 332288.15   AG 4500.21   PT 248785.92   PD 213845.56

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 3 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ №102 (5971)

ЦИФРА ДНЯ

Постачальники
дотримуються вимог  

НАЦБЕЗПЕКА. Перших 112 дозволів на ввезення видавничої
продукції з Росії надав Державний комітет телебачення і радіомов-
лення. Майже за два місяці з дня набуття чинності постанови Ка-
бінету Міністрів «Деякі питання видачі (відмови у видачі,
анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держа-
ви-агресора, тимчасово окупованої території України» Держком-
телерадіо отримав загалом 232 заяви на видачу дозволів. Окрім
дозволених, ще 77 розглянутих заяв отримали позитивні висновки
спеціалістів Держкомтелерадіо, відбувається оформлення дозво-
лів. Ще 43 заяви перебувають на стадії розгляду, повідомляє прес-
служба відомства.

Опрацювання перших отриманих заяв свідчить, що суб’єкти
господарювання, які здійснюють ввезення видавничої продукції з
країни-агресора, відповідально поставилися до прохання Держ -
комтелерадіо ретельно підбирати асортимент продукції. Тому в
жодному з перевірених видань не виявили інформації, що пору-
шує заборони, встановлені статтею 28 Закону України «Про ви-
давничу справу».

ЦИТАТА ДНЯ

Йоганнес ган:
«Ми рішуче налаштовані

й мотивовані
допомагати Україні на

шляху до ЄС,
відповідності  його

стандартам, особливо
стандартам

життя».
Єврокомісар з питань європейської політики 
сусідства та переговорів із розширення 
про головну мету спільної діяльності 
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Зелені свята 
як знак оновлення

ВІТАЙМОСЯ. На порозі — День Святої Трійці

1000000 євро
готовий надати ЄС на підтримку реформи

житлово-комунального господарства та
енергоефективності споживання в Україні

Як оформити спадщину без проблем
ЛІКНЕП. Кому дістанеться квартира, право власності на яку людина за життя 
не встигла зареєструвати 

Ірина ПОЛІЩУК,  
«Урядовий кур’єр»

Життя складне й непередба-
чуване. Інколи від нас

ідуть в інший світ близькі та рід-
ні. Часто це трапляється неочіку-

вано. Підготуватися до таких мо-
ментів неможливо. Тоді біль-
шість людей не може думати ні
про що. Особливо про юридичні
тонкощі, які необхідно владнати
після смерті людини. Тож що ро-
бити, якщо спадкодавець офор-

млював право власності, наприк-
лад, на будинок, але раптово по-
мер? Можливо, комусь скажуть,
що все втрачено, але це не так.

Звертатися по оформлення
спадщини потрібно протягом
шести місяців з дня смерті спад-

кодавця. «Право власності за по-
мерлим спадкодавцем реєстру-
ють на підставі заяви
спадкоємця. Для цього необхідно
подати документи, що підтвер-
джують набуття спадкодавцем
права власності на нерухомість,

— каже заступник міністра юс-
тиції Павло Мороз. — Ще необ-
хідно подати витяг із Спадкового
реєстру про наявність за-
веденої справи і документ,
що містить відомості про
склад спадкоємців. 4
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ЗНАЙ НАШИХ!

У Туреччині переклали книжку
письменниці Олександри Шутко 
про Роксолану, а вітчизняним читачам
авторка запропонувала дослідження
про ще одну нашу султану Надію6

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Чи готові водогосподарники
підставити плече
сільгоспвиробникам. Про це
розповідає голова Держагентства
водних ресурсів Ірина Овчаренко

2



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

документи

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою 
85200, м. Торецьк,  вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за об-
винуваченням:

Колотая Віталія Володимировича, Степаненко Романа Валерійовича, Харитоно-
ва Єгора Валентиновича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3. ч. 1 ст. 
263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по справі Колотай В.В., 17.05.1969 р.н. 
(зареєстрований: м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степаненко Р.В., 03.11.1986 р.н. 
(зареєстрований: Запорізька обл., Пологівський район, с. Шевченка, вул. Іжикова, 
35), Харитонов Є.В., 09.02.1986 р.н. (зареєстрований: м. Курахове, вул. Мечнико-
ва, 19А/83), викликаються на 08.06.2017 року на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А.В.;

Єрошенко Людмили Вікторівни, 24.03.1950 року народження, у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК  України. Обвинувачена по спра-
ві Єрошенко Л.В. (зареєстрована за адресою: м. Торецьк, вул. Шмідта, 4) виклика-
ється на 13.07.2017 року на 14.00 год. до суду, каб. № 8 для участі у розгляді спра-
ви по суті. головуючий суддя Соляник А.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Суддя А.В. Соляник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької облас-
ті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 2/219/2741/2017 за позовом Макон-
шоєва Ігоря Каландровича до Слабоус Ганни Адольфівни про стягнення боргу.

Відповідачка у справі Слабоус Ганна Адольфівна, останнє місце реєстрації: До-
нецька область, Бахмутський район, с. Серебрянка, вул. Донецька б/н, викликаєть-
ся на 08.06.2017 року на 09.30 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 85004, Доне-
цька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 39) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  
08.06.2017 о 13:00 до Підлісний Володимир Олександрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 85032, Донецька обл., м. Добропілля (Добропільська сільська рада), м-н 
Молодіжний, буд. 18, кв. 28) справа № 227/1432/17, суддя Здоровиця О. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 
неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Олександрівський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 27300, Кі-
ровоградська обл., смт Олександрівка, вул.Радянська, 21) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 08.06.2017 о 09:00 до Кузнєцова Сніжана Дмитрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 27300, Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Мічу-
ріна, буд. 18) справа № 397/507/17, суддя Мирошниченко Д. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Чернівецький районний суд Вінницької обл. (адреса суду: 24100, Вінницька обл., 
Чернівецький район, с. Мазурівка, вул. Суворова, 18) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

 08.06.2017 о 10:00 до Муляр Лариса Олександрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 24123, Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Борівка, вул. Дружби, буд. 113) 
справа № 150/166/17, суддя Кушнір Б. Б.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 
неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Звенигородський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 20250, Чер-
каська обл., м. Звенигородка, вул. Шевченка, 12а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  08.06.2017 о 09:00 до Сендонін Сергій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 20228, Черкаська обл., Звенигород-
ський р-н, с. Стара Буда) справа № 694/485/17, суддя Сакун Д. І.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, Харківська обл., 
м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 08.06.2017 о 08:30 
до Супик Марія Василівна (останнє відоме місце реєстрації: 62713, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Колодязне, вул. 8 Березня, буд. 26) справа № 618/342/17, суд-
дя Гніздилов Ю. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі 
ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Гусятинський районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 48200, Тер-
нопільська обл., смт Гусятин, вул. Пушкіна, 2) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 08.06.2017 о 15:00 до Осідак Людмила Миколаївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 48207, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Су-
ходіл) справа № 596/379/16-ц, суддя Цвинтарна Т. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Ковпаківський районний суд м. Суми (адреса суду: 40000, Сумська обл.,  
м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  07.06.2017 
о 08:30 до Коноплін Михайло Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 40031, 
Сумська обл., Ковпаківський р-н, с. Піщане, пров. Фабричний, буд. 14) справа  
№ 592/10994/16-ц, суддя Косолап М. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі 
ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. (адреса суду: 
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться   07.06.2017 о 13:30 до Коцюра Олена Анатоліївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пл. 
Кірова, буд. 4, кв. 37) справа № 398/992/17, суддя Коліуш Г. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса суду: 09600, Київська 
обл., смт Рокитно, вул. Заводська, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  09.06.2017 о 09:00 до Луців Борис Петрович (останнє відоме місце 
реєстрації: 09633, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Насташка, вул. Лені-
на, буд. 7) справа № 375/609/17, суддя Нечепоренко Л. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Бериславський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74300, 
Херсон ська обл., м. Берислав, вул. Леніна, 249) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  09.06.2017 о 09:00 до Мандзак Олексій Анатолійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 74334, Херсонська обл., Бериславський р-н, с. 
Бургунка, вул. Нова, буд. 7) справа № 647/870/17, суддя Волошин Р. Р.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Монастирищенський районний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19100, 
Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Леніна, 98) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 09.06.2017 о 14:00 до Плюта Наталія Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19114, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, 
с. Цибулів, вул. Чапаєва, буд. 60) справа № 702/319/17, суддя Мазай Н. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Новоселицький районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 60300, Чер-
нівецька обл., м. Новоселиця,,  вул. 1 Травня, 4а) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  08.06.2017 о 10:30 до Зозуляк Людмила Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 60310, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. 
Чорнівка, вул. Лісова, буд. 1) справа № 720/533/17, суддя Вивчар Г. А.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 квітня 2017 р. № 336-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 122, 123, 124, 149 Земельного кодексу України 

надати підприємству з іноземними інвестиціями товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Аква-Еко» дозвіл на розроблення з урахуванням 
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою про-
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2826 
гектара (землі державної власності лісогосподарського призначення 
(ліси), що перебуває у постійному користуванні державного підпри-
ємства «Дрогобицьке лісове господарство», розташованої на терито-
рії Дрогобицького району Львівської області, з подальшою передачею 
її зазначеному підприємству в оренду на строк дії спеціального дозволу 
на користування надрами від 20 серпня 2015 р. № 4681 із зміною цільо-
вого призначення для обслуговування свердловини № 0411/61.

Підприємству з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аква-Еко» передбачити у зазначеному проекті зем-
леустрою розрахунок втрат лісогосподарського виробництва та розра-
хунок розміру збитків, що будуть завдані землекористувачу внаслідок 
вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 31 травня 2017 р. № 370-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підготовки та відзначення 21-ї річниці 

Конституції України
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці Конституції України, 

що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській 

міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням пла-
ну заходів у межах бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2017 р. № 370-р

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці Конституції України

1. Забезпечити організацію та проведення:
1) у м. Києві, інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.
Обласні та Київська міська  
держадміністрації,  
Мінкультури.
28 червня;

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області 
(85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивіль-
ну справу за позовом ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення забор-
гованості.

Відповідачі: Астапов Володимир Валерійович, Бурук Ганна Пи-
липівна, Аверкіна Ірина Олександрівна, Кудряшов Максим Ми-
колайович, Кудряшова Євгенія Олексіївна викликаються на 06 
червня 2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та у їх відсутність.

Суддя Хмельова С.М.

Охтирський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Жовтне-
ва, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться  08.06.2017 о 08:30 до Шульга Жанна 
Валерівна (останнє відоме місце реєстрації: 42700, Сум-
ська обл., м. Охтирка, пр. Глібова, буд. 2, кв. 2) справа 
№ 583/1123/17, суддя Сидоренко Р. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Охтирський міськрайонний суд Сумської обл. 
(адреса суду: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 
Жовтнева, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 19.06.2017 о 10:00 
до Марущенко Геннадій Михайлович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 42704, Сумська обл., м. Охтир-
ка, пр. Островського, буд. 9) справа № 583/989/17, 
суддя Ільченко В. М.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Рокитнівський районний суд Рівненської обл. 
(адреса суду: 34200, Рівненська обл., смт Рокитне, 
вул.Радянська,14) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 15.06.2017 
об 11:00 до Панько Ірина Михайлівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 34250, Рівненська обл., Рокит-
нівський р-н, с. Сновидовичі) справа № 571/339/17, 
суддя Комзюк А. Ф.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними дока-
зами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Нікітіної Світлани Вікто-
рівни до Нікітіна Сергія Анатолійовича, за участю третьої 
особи: Органу опіки та піклування Слов’янської міської 
ради, про надання дозволу на вивезення дитини за те-
риторію України.

Відповідач: Нікітін Сергій Анатолійович, останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Слов’янськ. Донецької області, 
пров. В. Івасюка. буд.23, викликається 07 червня 2017 
року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. І випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. 
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Станкова С.П., Станкова О.С. 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Відповідачі у цивільній справі № 233/774/17 Станков 
Сергій Павлович, 22.12.1962 р.н., та Станков Олександр 
Сергійович, 08.10.1984 р.н., зареєстровані за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л. Гвардійський, 
21/87, викликаються у судове засідання на 08.30 год. 08 
червня 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше  
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає відповідача: Романчук Миколу Леонідовича, який 
проживає за адресою: вул. 8-й з’їзд Рад, буд. 109, кв. 16, 
м.Амвросіївка, Донецька область, 87300, у судове засі-
дання по цивільній справі №2/323/508/17 323/1329/17 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Романчука Миколи Леонідовича про стягнення 
заборгованості. Судове засідання відбудеться об 11.00 
годині 09.06.2017 року у приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м.Оріхів, вул. Травнева, 23, під го-
ловуванням судді Фісун Н.В.  

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи та у випадку неявки до суду справу може бути 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Н.В. Фісун

Київський районний суд м. Полтави 
викликає Базовкіна Романа Вікторовича 
(останнє місце проживання невідоме) як 
відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі №552/2140/17-ц за позовом 
Ульянцевої Вікторії Вікторівни до Базовкі-
на Романа Вікторовича про позбавлення 
батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 09 черв-
ня 2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні 
суду за адресою: м. Полтава, провул. Хо-
рольського, 6, каб. №16.

Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справу буде розглянуто за Вашої від-
сутності.

Сторони зобов’язані повідомити суд 
про причини неявки в судове засідання. 

Суддя Т.В. Турченко

2) покладення квітів у м. Києві до пам’ятника авторові першої української Консти-
туції гетьману Пилипу Орлику, в інших населених пунктах до пам’ятників і пам’ятних 
знаків видатним діячам українського державотворення.

Обласні та Київська міська  
держадміністрації.
28 червня;

3) у військових частинах, закладах культури, закладах для дітей та молоді лекцій, 
засідань за круглим столом, демонстрації фільмів, виставок фото- та архівних ма-
теріалів, інших інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення 
норм Конституції України, її значення у становленні демократичної та правової дер-
жави, а також заходів, спрямованих на формування правової культури громадян, по-
ваги до Основного Закону України.

Міноборони, Мінмолодьспорт, 
Мінкультури, МОН,  
Укрдержархів, обласні  
та Київська міська  
держадміністрації.
Червень;

4) закордонними дипломатичними установами України заходів за участю україн-
ської громадськості за кордоном з нагоди 21-ї річниці Конституції України.

МЗС.
Червень — липень.

2. Організувати роботу із забезпечення охорони громадського порядку та безпеки 
дорожнього руху в місцях проведення святкових заходів.

МВС.
Червень — липень. 

3. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з відзна-
чення 21-ї річниці Конституції України, трансляцію тематичних теле- та радіопередач.

Держкомтелерадіо,  
ПАТ «Національна суспільна  
телерадіокомпанія України»  
(за згодою).
Червень — липень.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса суду: 84100, Донецька обл., м. Слов`янськ,  вул. Доброволь-
ского,2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

08.06.2017 о 14:10 до Солдатов Андрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Свердлова, буд. 29, кв. 14) справа № 243/3287/17, суддя Кузнецов Р. В.

08.06.2017 о 14:30 до Прокопенко Андрій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського буд. 2, кв. 29) справа № 243/3318/17, суддя Кузнецов Р. В.

08.06.2017 о 14:40 до Большак Борис Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, пров. Свободи, буд. 20) справа № 243/2372/17, суддя Кузнецов Р. В.

08.06.2017 о 14:20 до Писаренко Микола Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, буд. 22, кв. 200) справа № 243/3144/17, суддя Кузнецов Р. В.

08.06.2017 о 14:00 до Повольський Милан Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, пров. Відкісний, буд. 12) справа № 243/3340/17, суддя Кузнецов Р. В.

09.06.2017 о 14:20 до Чернов Олександр Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84109, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Гагаріна, буд. 7, гурт.) справа № 243/2352/17, суддя Кузнецов Р. В.

09.06.2017 о 14:30 до Довгошия Олена Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. 50 річчя СЛОВТЕС буд. 9, кв. 12) справа № 243/2329/17, суддя Кузнецов Р. В.

09.06.2017 о 14:40 до Парапір Вероніка Костянтинівна (останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Володарського, буд. 41) справа № 243/2398/17, суддя Кузнецов Р. В.

09.06.2017 о 14:10 до Фесченко Вікторія Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Лозановича, буд. 12, кв. 32) справа № 243/2365/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 о 14:20 до Воробйова Василина Микитівна (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька обл., 
с.Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 23, гурт.) справа № 243/3224/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 об 11:10 до Степанченко Артем Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84107, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Василевського, буд. 10, кв. 73) справа № 243/3197/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 об 11:30 до Січкар Данило Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84100, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Леніна, буд. 6, гурт., кв. 438) справа № 243/3186/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 о 14:40 до Гайворонський Олексій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Лермонтова, буд. 30) справа № 243/3292/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 о 14:30 до Паничева Маргарита Віталіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, пров. Фестивальний, буд. 11) справа № 243/3308/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 о 14:00 до Свиридов Євгеній Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 84107, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Цілинна, буд. 69) справа № 243/3327/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 об 11:00 до Філенко Любов Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84111, Донецька обл.,  
м. Слов’янськ, вул. Тельмана, буд. 8) справа № 243/3317/17, суддя Кузнецов Р. В.

12.06.2017 о 14:10 до Корнєєв Едуард Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84101, Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Генерала Батюка, буд. 62, кв. 24) справа № 243/3241/17, суддя Кузнецов Р. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Ен-
гельса, 45) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться:

07.06.2017 о 08:30 до Шелест Юрій Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84200, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Орджонікідзе, буд. 67а) 
справа № 229/1224/17, суддя Гонтар А. Л.

08.06.2017 о 08:30 до Денченко Ірина Петрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84293, Донецька 
обл., Дружківка р-н, с. Олексієво-Дружківка, вул. Са-
дова, буд. 64) справа № 229/1063/17, суддя Гонтар 
А. Л.

09.06.2017 о 08:30 до Єрьоменко Володимир Сер-
гійович (останнє відоме місце реєстрації: 84203, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Сумська, буд. 20) 
справа № 229/1090/17, суддя Гонтар А. Л.

14.06.2017 о 16:00 до Щербаков Олег Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 84207, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Смоленська буд. 6, кв. 
120) справа № 229/519/17, суддя Гонтар А. Л.

14.06.2017 о 14:00 до Кулішова Ірина Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84201, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул.Чапаєва, буд. 91, кв. 38) спра-
ва № 229/660/17, суддя Гонтар А. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Приазовський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Орлова Сергія Олексійовича 
(ідентифікаційний номер 2213507719), останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, Новоазов-
ський район, с. Набережне, в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Маруіпольський ме-
талургійний комбінат імені Ілліча» до Орлова Сергія 
Олексійовича про розірвання договору оренди, яке 
призначене на 15 червня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського 
районного суду Запорізької області за адресою: вул. 
Пушкіна, 5 смт Приазовське, Приазовського району, 
Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгля-
ду справи і у разі неявки до суду справа може бути 
розглянута за відсутності відповідача на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя Діденко Є.В.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/863/17 за позовом Височіної Олени Олексан-
дрівни до Височіна Валерія Вікторовича про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини 
за межі України без супроводу (згоди) батька.

Судове засідання відбудетеся 09.06.2017 року о 
08.30 год. (резервна дата 01.08.2017 року о 08.30 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Височін Валерій Вікто-
рович, останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, Лутугинський район, смт Успенка, вул. Ча-
паєва, 53.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.
Славутський міськрайонний суд Хмельницької об-

ласті (м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48а, Хмельниць-
кої обл.) викликає на 12 годину 00 хвилин 09 червня 
2017 року, резервна дата 16 червня 2017 року на 12 
годину, як відповідача Шинкарука Анатолія Васильо-
вича, 08.06.1967 року народження по цивільній спра-
ві № 682/2460/13-ц за поданням Головного держав-
ного виконавця Славутського міськрайонного відді-
лу ДВС ГТУЮ у Хмельницькій області про визначен-
ня частки боржника, який володіє спільно майном з 
іншими особами.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача справа буде розглядатися за його відсутності 
на підставі зібраних по справі доказів. При публікації 
оголошення про виклик до суду, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Мацюк Ю.І.

Козелецький районний суд Чернігівської області повідо-
мляє, що судове засідання у цивільній справі № 734/1421/17 
за позовною заявою Терещенка Олега Володимировича та 
Самуся Віталія Олексійовича до Сук Дмитра Олеговича про 
визнання особи такою, що втратила право на користування 
жилим приміщенням призначене до розгляду у судовому 
засіданні на 11 годину 00 хвилин 06 червня 2017 під голо-
вуванням судді C.M. Бараненка в приміщенні суду за адре-
сою: смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, Черні-
гівської області. Для участі у справі, як відповідач, виклика-
ється Сук Дмитро Олегович, останнє відоме місце реєстра-
ції: смт Козелець, вул. Соборності, буд. № 48, Чернігівська 
область, Козелецький район, 17000.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи, тому у разі відсутності 
відомостей про причини неявки відповідача повідомленого 
належним чином, причину неявки буде визнано судом не-
поважною і суд вирішує справу на підставі наявних даних 
чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Суддя С.М. Бараненко

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси 
знаходиться цивільна справа № 522/15891/16ц за позовною 
заявою Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський акціонерний банк» в особі уповноваженої особи Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення лікві-
дації – Славкіної Марини Анатоліївни до Загорової Мариан-
ни Георгіївни, Лукашева Романа Миколайовича, Потапової 
Ірини Юріївни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Загорову 
Марианну Георгіївну, Лукашева Романа Миколайовича, По-
тапову Ірину Юріївну як відповідачів у судове засідання, яке 
відбудеться 08.06.2017 року о 09 год. 20 хвилин у приміщен-
ні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса вул. 
Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачам по-
дати пояснення, заперечення та усі наявні докази по спра-
ві особисто або через представника.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути 
розглянута у вашу відсутність.

Суддя А.Ю. Бойчук

Іллічівський районний суд м. Маріуполя (адреса су-
ду: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Металур-
гів, 231) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

09.06.2017 об 11:30 до Онищук Аркадій Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Дністровська, буд. 40) справа  
№ 264/187/17-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

09.06.2017 об 11:00 до Пожидаєва Наталя Валентинiвна 
(останнє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл., 
м. Марiуполь, вул. Покришкiна, буд. 16, кв.5) справа  
№ 264/5947/16-ц, суддя Мирошниченко Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Комунарів, 64) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

09.06.2017 о 08:45 до Богуцька Альона Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 71112, Запорізь-
ка обл., м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 52) справа  
№ 310/1637/17, суддя Черткова Н. І.

15.06.2017 о 14:10 до Єрмак Юрій Григорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 71101, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Шевченка, буд. 50, кв. 9) справа  
№ 310/2405/17, суддя Дністрян О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса 
суду: 22300, Вінницька обл., смт.Літин, вул.Фабріціу-
са, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

09.06.2017 об 11:00 до Якименко Микола Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 22344, Вінниць-
ка обл., Літинський р-н, с. Сосни, вул. Центральна, 
буд. 5) справа № 137/603/17, суддя Гопкін П. В.

12.06.2017 о 10:00 до Коломієц Лідія Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 22307, Він-
ницька обл., Літинський р-н, с. Селище, вул. Леніна, 
буд. 17) справа № 137/457/17, суддя Гопкін П. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Крюківський районний суд м.Кременчука (адреса су-
ду: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, 
буд. 37/49) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

07.06.2017 о 13:20 до Василенко Денис Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, пров. Парковий, буд. 4а) справа  
№ 537/993/17, суддя Мурашова Н. В.

09.06.2017 о 09:00 до Циганеску Олександр Федо-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтав-
ська обл., м.Кременчук, вул. Кузнєцова, буд. 10/2) справа  
№ 537/1067/17, суддя Хіневич В. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Криничанський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., 
смт Кринички, вул.Виконкомівська, 17) повідомляє, 
що по цивільній справі за позовом ПАТ Акцентбанк 
08.06.2016 до Мушик Олександр Лук’янович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52323, Дніпропетров-
ська обл., Криничанський р-н, с. Щорськ, вул.Кол-
госпна, буд. 1г, кв. 11) справа № 178/598/16-ц, суд-
дя Лісняк В. В. про стягнення заборгованості  судом 
було ухвалено заочне рішення, позовна вимога за-
доволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Криничан-
ським районним судом Дніпропетровської обл. шля-
хом подання відповідачем заяви про перегляд зао-
чного рішення до цього суду протягом десяти днів з 
дня опублікування цього оголошення.

Сновський (Щорський) районний суд Чернігівської 
обл. (адреса суду: 15200, Чернігівська обл., м. Щорс, 
вул. 30 років Перемоги, 37-б) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться:

08.06.2017 о 10:00 до Одарич Анатолій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 15200, Чернігівська 
обл., м. Сновськ, вул. Леніна, буд. 5, кв. 3) справа  
№ 749/410/17, суддя Чигвінцев М. С.

08.06.2017 о 09:30 до Морозова Ганна Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 15200, Чернігівська 
обл., м. Сновськ, вул. Партизанська, буд. 12а) справа 
№ 749/391/17, суддя Чигвінцев М. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Гайворонський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. 
Воровського, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

08.06.2017 о 10:00 до Яремковський Денис Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 26301, Кіровоградська 
обл., м. Гайворон, вул. Гайворонська, буд. 17, кв. 11) справа 
№ 385/485/17, суддя Сліпенко Р. Ю.

08.06.2017 о 09:00 до Паламарчук Ярослав Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 26332, Кіровоградська 
обл., Гайворонський р-н, с.Салькове, плщ. Радянська, буд. 
8/1) справа № 385/488/17, суддя Сліпенко Р. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лені-
на, 149) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

08.06.2017 о 09:20 до Щербина Анна Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39024, Полтавська 
обл., Глобинський р-н, с. Горби) справа № 527/818/17, 
суддя Левицька Т. В.

08.06.2017 о 09:00 до Толоконцева Тетяна Євгені-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 39000, Полтав-
ська обл., м. Глобине, вул. Пархоменка, буд. 9) справа  
№ 527/696/17, суддя Левицька Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Криничанський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., 
смт Кринички, вул.Виконкомівська, 17) повідомляє, 
що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ Приват-
банк 20.10.2016 до Хоменко Володимир Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 52323, Дніпро-
петровська обл., Криничанський р-н, с. Щорськ, вул.
Шмідта, буд. 4) справа № 178/1220/16-ц, суддя Бере-
лет В. В. про стягнення заборгованості  судом було 
ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені 
повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Криничан-
ським районним судом Дніпропетровської обл. шля-
хом подання відповідачем заяви про перегляд зао-
чного рішення до цього суду протягом десяти днів з 
дня опублікування цього оголошення.

Гусятинський районний суд Тернопільської області викликає як від-
повідача Мещерякова Юрія Анатолійовича, 12.07.1987 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання якого: м. Кіровськ, смт Новотош-
ківське, Луганської області в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Мещерякової Юлії Вікторівни до Мещерякова Юрія Анатолі-
йовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться о 15.45 год. 08 черв-
ня 2017 року в приміщенні залу суду за адресою: селище Гусятин, вул. 
Героїв Майдану, 7. В разі вашої неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто у вашій відсутності.

Суддя Т.М. Цвинтарна

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Боча-
рова Сергія Миколайовича, 01 січня 1958 р.н. в судове засідання, яке 
призначене на 15 годину 00 хвилин 07 червня 2017 року, для розгляду 
цивільної справи № 319/509/17 за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Бочарова Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 
26-а, смт Більмак, Більмацького району, Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: житло-
вий будинок з надвірними побудовами, який розташований за адресою:  
м. Донецьк, вул. Порт-Артурна, буд. 147а, видане Реєстраційною служ-
бою Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку, 
серія № CAК № 166825, індексний номер 20162781, видане 08.04.2014 
р. державним реєстратором Кондакова С.М., на ім’я Савченка Генна-
дія Васильовича, 

вважати недійсним в зв’язку з втратою.
Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області (вул. 

Молодіжна 10, м. Калуш, Івано-Франківської області, 77300, суддя Су-
харник І.І. о 14 год. 30 хв. 09.06.2017 р. (резервна дата судових засідань 
14.00 год. 16.06.2017 р., 14.00 год. 30.06.2017 р., 15.00 год. 06.07.2017.) 
буде продовжуватися розгляд кримінального провадження про обвину-
вачення Яніцької Наталії Романівни за ст. 368 ч. 4 КК України, яке роз-
глядається у спеціальному судовому провадженні, тому як обвинуваче-
на викликається Яніцька Наталія Романівна, 05.04.1973 р.н., яка заре-
єстрована в смт Вигода, вул. Заводська, 4/9, Долинського району, Іва-
но-Франківської області.

Суддя І.І. Сухарник

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня у справі за позовом Ясиновського Артема Валерійовича до Грищен-
ка Костянтина Генадійовича про стягнення боргу за договором позики, 
яке призначено на 15 год. 10 хв. 09 червня 2017 року за адресою: м. Ки-
їв, 01010, пров. Хрестовий (головуючий суддя Писанець В.А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Грищенка Костянтина 
Генадійовича, справа буде розглянута за його відсутності, відповідно 
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Писанець

Святошинський районний суд м. Києва викликає як відповідача Буч-
ко Михайла Павловича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 
В. Стуса, 7 гуртожиток, для участі в цивільній справі за позовом ПАТ АБ 
«Укргазбанк» до Бучко М.П. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 08.06.2017 року о 09 год. 50 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142 зал № 6, суддя Войтенко Ю.В.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причини або у разі 
неповідомлення про причини неявки, справа буде розглядатись за йо-
го відсутності.

Суддя Ю.В. Войтенко
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-B2
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення 

України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Розробка підходів та запровадження механізмів контролю під час 

надання соціальної підтримки населенню 
Код закупівлі QCBS-B2
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі реалізації проекту «Модер-
нізація системи соціальної підтримки населення України» та має на-
мір використати частину коштів цієї позики на консультаційні по-
слуги. 

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») включають підтрим-
ку запровадження нових методів роботи соціальних інспекторів при 
здійсненні контролю під час надання державної соціальної допомо-
ги, житлових субсидій і пільг, соціальних послуг шляхом: розробки з 
урахуванням міжнародного досвіду нормативно-правових актів що-
до діяльності соціальних інспекторів;  розробки тренінгових програм 
та проведення тренінгів для соціальних інспекторів; опису ділових 
процесів соціальних інспекторів; інформування громадськості щодо 
системи контролю при наданні соціальної підтримки населенню; су-
проводу діяльності соціальних інспекторів тощо. 

Очікуваний період надання послуг – з листопада 2017 року по ве-
ресень 2020 року.

Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує 
прийнятні консультаційні компанії (далі – «Консультанти») висло-
вити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською 
або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати ін-
формацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфі-
кації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг. Критерії 
для включення компаній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• не менше 10-ти років досвіду в наданні консультаційних послуг з 

розвитку державних інституцій;
• досвід у підготовці та проведенні не менше 2-х тренінгів на на-

ціональному / регіональному рівнях з загальною кількістю близько 
200 осіб кожний;

• досвід розробки нормативно-правових актів;
• досвіду проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній.
Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• досвід у розробці нормативно-правових актів у сфері соціально-

го захисту України;
• досвід проведення загальнодержавних опитувань;
• досвід у наданні консультативних послуг у сфері соціального за-

хисту України.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 

«Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, 
кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», опу-
блікованого Світовим банком у січні 2011 року зі змінами від липня  
2014 року, що визначає політику Світового банку щодо конфлікту 
інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня за-
гальної кваліфікації.

Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою від-
бору на основі якості та вартості (QCBS).

Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформа-
цію за зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00 окрім вихідних 
днів.

Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, 
кур’єром або електронною поштою (сканована версія) за на-
веденою нижче адресою до 17:00 (за місцевим часом) 
19 червня 2017 року.

Міністерство соціальної політики України
    вул. Еспланадна, 8/10
    Київ, 01601, Україна
    Офіс консультантів Групи управління Проекту
    поверх 20, кімната 2012
До уваги:  Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консуль-

танта з питань закупівель проекту 
Телефон: + 38 (044) 289-74-03, 287-47-66
Ел.пошта: nproskurin@mlsp.gov.ua
копія:        proskurnina@mlsp.gov.ua; v.vorotyuk@mlsp.gov.ua

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-B3
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення 

України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року 
Розробка і запровадження ризико-орієнтовних перевірок досто-

вірності даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання 
соціальної підтримки

Код закупівлі QCBS-B3
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі реалізації проекту «Модер-
нізація системи соціальної підтримки населення України» та має на-
мір використати частину коштів цієї позики на консультаційні по-
слуги. 

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») включають розробку (з 
урахуванням міжнародного досвіду), апробацію і запровадження у 
рамках надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій 
і пільг, соціальних послуг: (1) ризико-орієнтовних перевірок (визна-
чення профілів ризику) достовірності даних громадян, (2) непрямої 
оцінки доходів громадян з метою забезпечення ефективної діяль-
ності соціальних інспекторів та підвищення ефективності соціальної 
підтримки населенню. Послуги також включають: (3) підготовку ма-
теріалів для інформування громадськості щодо системи контролю 
при наданні соціальної підтримки населенню, (4) супровід діяльнос-
ті соціальних інспекторів щодо здійснення ризико-орієнтовних пе-
ревірок достовірності даних та непрямої оцінки доходів отримувачів 
соціальної підтримки тощо. 

Очікуваний період надання послуг – з жовтня 2017 року по вере-
сень 2020 року.

Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує 
прийнятні консультаційні компанії (далі – «Консультанти») висло-
вити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською 
або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати ін-
формацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфі-
кації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг. Критерії 
для включення компаній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• не менше 5-ти років досвіду в наданні консультаційних послуг з 

розвитку державних інституцій;
• досвід у здійсненні не менше 3-х аналітичних досліджень у соціаль-

ній сфері1 з застосуванням результатів обстеження;
• досвід не менше 2-х прикладних розробок у соціальній сфері із 

застосуванням методів статистичного аналізу та сучасного аналітич-
ного інструментарію.

Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• досвід прикладних розробок у соціальній сфері України;
• досвід у наданні консультативних послуг у соціальній сфері 

України.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 

«Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, 
кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», опу-
блікованого Світовим банком у січні 2011 року зі змінами від липня  
2014 року, що визначає політику Світового банку щодо конфлікту 
інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня за-
гальної кваліфікації.

Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою від-
бору на основі якості та вартості (QCBS).

Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформа-
цію за зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00 окрім вихідних 
днів.

Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, 
кур’єром або електронною поштою (сканована версія) за на-
веденою нижче адресою до 17:00 (за місцевим часом) 
19 червня 2017 року.

Міністерство соціальної політики України
     вул. Еспланадна, 8/10
     Київ, 01601, Україна
     Офіс консультантів Групи управління Проекту
     поверх 20, кімната 2012
До уваги:  Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консуль-

танта з питань закупівель проекту 
Телефон: + 38 (044) 289-74-03, 287-47-66
Ел.пошта: nproskurin@mlsp.gov.ua
копія:      proskurnina@mlsp.gov.ua; v.vorotyuk@mlsp.gov.ua
1  До соціальної сфери належать освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забез-

печення, фінансово-банківська сфера, фізична культура, громадське харчування, 
пасажирський транспорт, зв’язок тощо.

Інформація
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  

та рецензування
Назва об’єкта оцінки № 1:
Внутрішньогосподарська меліоративна мережа від НС № IV Кахов-

ського МК (довжина господарського трубопроводу – 7934 м, довжи-
на польового трубопроводу – 10509 м). Місцезнаходження: Зеленопід-
ська сільська рада Каховського району Херсонської  області (об’єднана 
територіальна громада Зеленопідської (до перейменування – Червоно-
перекопської), Дмитрівської (колишня), Слобідської (колишня) сіль-
ських рад).

Назва об’єкта оцінки № 2:
Внутрішньогосподарська меліоративна мережа від НС № V Кахов-

ського МК (довжина господарського трубопроводу – 3520 м, довжи-
на польового трубопроводу – 11837 м). Місцезнаходження: Зеленопід-
ська сільська рада Каховського району Херсонської  області (об’єднана 
територіальна громада Зеленопідської (до перейменування – Червоно-
перекопської), Дмитрівської (колишня), Слобідської (колишня) сіль-
ських рад).

Назва об’єкта оцінки № 3:
Внутрішньогосподарська меліоративна мережа від НС № VII Кахов-

ського МК (довжина господарського трубопроводу - 3422 м, довжи-
на польового трубопроводу – 10986 м). Місцезнаходження: Зеленопід-
ська сільська рада Каховського району Херсонської області (об’єднана 
територіальна громада Зеленопідської (до перейменування — Черво-
ноперекопська), Дмитрівської (колишня), Слобідської (колишня) сіль-
ських рад).

Назва об’єкта оцінки № 3:
Дощувальні машини типу «Фрегат» в кількості 50 одиниць. Місцез-

находження: Зеленопідська сільська рада Каховського району Херсон-
ської  області (об’єднана територіальна громада Зеленопідської (до пе-
рейменування – Червоноперекопської), Дмитрівської (колишня), Сло-
бідської (колишня) сільських рад).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для укладання договорів оренди майна.

Мета проведення рецензування: надання висновку щодо відповід-
ності Звітів з незалежної оцінки майна вимогам нормативно-правових 
актів.

Власник майна: Каховська районна рада Херсонської області.
Балансоутримувач: Зеленопідська сільська рада Каховського райо-

ну Херсонської області.
Замовник оцінки та рецензування: Зеленопідська сільська рада Ка-

ховського району Херсонської області.
Платник послуг оцінювача: Орендарі майна.
Платник послуг рецензента: Замовник рецензування.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та рецензування буде 

здійснюватися згідно вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, який зареєстрований Мінюстом України 15.01.2016 р. за  
№ 60/28190 (далі – Положення). До участі в конкурсі залучаються заре-
єстровані в відповідності до законодавства суб’єкти оціночної діяльнос-
ті, які мають відповідні сертифікати за напрямками оцінки майна та спе-
ціалізаціями в межах цих напрямків, що відповідають об’єктам оцінки, а 
також такі, що мають досвід оціночної діяльності по цих напрямках не 
менш ніж три роки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені в розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, 
зокрема у розділах І, II, III та додатках до нього. Заяви про участь у кон-
курсі подаються претендентами за встановленими в додатках 2 — 4 до 
Положення формами.

Очікувана максимальна ціна послуг з оцінки всього майна — 25000 
грн.

Очікувана максимальна ціна послуг з рецензування — до 10 відсотків 
від вартості послуг з оцінки майна.

Строк виконання робіт з оцінки майна не повинен перевищувати 
п’яти робочих днів. Строк виконання робіт з рецензування не повинен 
перевищувати двох робочих днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окре-
мо по кожному об’єкту оцінки (для претендентів-рецензентів зазна-
чати кожний об’єкт оцінки необов’язково) до Зеленопідської сільської 
ради за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) до 16.00.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» або «На конкурс з  відбору суб’єктів рецензуван-
ня», а також зазначити назву об’єкта оцінки (для претендентів-рецен-
зентів зазначати  кожний об’єкт оцінки необов’язково), та найменуван-
ня суб’єкта оціночної діяльності (рецензування), який подає заяву.

Конкурс відбудеться через 15 робочих днів з дня опублікування ці-
єї інформації (відлік строку починається з наступного дня після публі-
кації) у 13.00 в приміщенні Зеленопідської сільської ради Каховського 
району Херсонської області за адресою: селище Зелений Під (до пере-
йменування – Червоний Перекоп), вулиця Миру, 12, Каховського райо-
ну Херсонської області, поштовий індекс — 74853 (тел. для довідок 050 
3310108, 05536 90130).

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Папіна Сергія Миколайовича, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. 
Дружківка, вул. П. Комуни, буд. 56, кв. 3, по справі за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Папіна Сергія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, в судове засідання, яке відбудеться 
08 червня 2017 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за 
адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгель-
са, 45. В разі неявки в судове засідання суд розгля-
датиме справу у відсутності відповідача за наявними 
у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» повідомляє про продаж на аукціоні  
нерухомого майна, що належить АТ «Укрексімбанк» на праві власності

Найменування: Лот №1 — майновий комплекс хлібокомбінату №1, цех №2, загальною площею 4 350,7 кв. м.
Місцезнаходження майна: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 19.
Кадастрові номери земельних ділянок – 8000000000:82:052:0025 та 8000000000:82:052:0029.
Початкова вартість продажу майна: 129 101 000,00 (сто двадцять дев’ять мільйонів сто одна тисяча гри-

вень 00 копійок), без урахування ПДВ.
З майном можна ознайомитись за його місцезнаходженням з понеділка по п’ятницю з 10:00 год. до 16:00 

год.
Для участі в аукціоні бажаючі подають заяву встановленого зразка і відповідні документи та сплачують:
реєстраційний внесок: 17,00 грн. з ПДВ;
гарантійний внесок — 15% початкової вартості продажу Лота №1, а саме: 19 365 150,00 грн. без ПДВ;
платіж, що забезпечує виконання сплати послуги із організації та проведення аукціону у сумі: 387 303,00 

грн., без ПДВ.
Реквізити для сплати: п/р 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, код ЄДРПОУ 35252391, 

одержувач ТБ «ПУБ «Україна».
Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні та акредитації ЗМІ – за один календарний день до да-

ти проведення аукціону.
Аукціон відбудеться: 20 червня 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницього, 17/52, 

БЦ «Леонардо».
Служба з організації аукціону знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50. Час роботи з 10:00 год. до 

13:00 год. Детальна інформація за тел. (044)3626453.
Кожен учасник аукціону укладає з Біржею договір про умови участі.
Переможець аукціону зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу з власником майна протягом 10 ка-

лендарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.
Покупець здійснює оплату усіх витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу 

Майна та реєстраційними діями щодо нерухомого майна.
Покупець до моменту оформлення ним відповідного права на земельні ділянки сплачує орендну плату.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідачку Пономарьову Оксану Ми-
хайлівну, останнє відоме місце проживання: Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Перемоги, 18, по спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пономарьо-
вої Оксани Михайлівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, в судове засідання, яке 
відбудеться 06 червня 2017 р. об 11.30 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружків-
ка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідан-
ня суд розглядатиме справу у відсутності відповіда-
чки за наявними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької облас-
ті викликає відповідачку Лобанову Анжелу Юріївну, 
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Цілінна, буд. 13, по справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лобанової Анжели 
Юріївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, в судове засідання, яке відбудеться 
08 червня 2017 р. о 09.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгель-
са, 45. В разі неявки в судове засідання суд розгля-
датиме справу у відсутності відповідачки за наявни-
ми у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Аванісяна Еріка Володимиро-
вича, останнє відоме місце проживання: Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Зубарєва, буд. 19, по справі 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Аванісяна Ері-
ка Володимировича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, в судове засідання, яке від-
будеться 07 червня 2017 р. о 08.30 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд 
розглядатиме справу у відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова
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оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Пологівський районний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. 
М. Горького, 28) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

16.06.2017 о 09:00 до Мовчан Максим Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 70623, Запорізь-
ка обл., Пологівський р-н, с. Золота Поляна) справа  
№ 324/90/17, суддя Іванченко М. В.

16.06.2017 о 08:30 до Шингур Ксенія Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70650, Запорізь-
ка обл., Пологівський р-н, с. Кінські Роздори, вул. 
Ватутіна, буд. 27/8) справа № 324/137/17, суддя  
Іванченко М. В.

16.06.2017 о 09:30 до Петухов Вадим Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 70605, Запо-
різька обл., м. Пологи, вул. Жовтнева, буд. 23) спра-
ва № 324/605/17, суддя Іванченко М. В.

26.06.2017 о 14:00 до Аракелян Татев Мартінівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 70602, Запорізька 
обл., м. Пологи, вул. Горького, буд. 14, кв. 56) справа 
№ 324/408/17, суддя Каретник Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуван-
ням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Здолбунівський районний суд Рівненської обл. 
(адреса суду: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул.Незалежності,10) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

09.06.2017 о 09:50 до Тринітко Олександр Валері-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 35700, Рів-
ненська обл., м. Здолбунів, вул. 2-го Лютого, буд. 6, 
кв. 59) справа № 562/1024/17, суддя Мичка І. М.

09.06.2017 о 09:40 до Тимошенко Олена Геннаді-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 35704, Рівнен-
ська обл., м. Здолбунів, вул. Чубинського, буд. 20, 
кв. 5) справа № 562/881/17, суддя Мичка І. М.

09.06.2017 о 09:30 до Самохін Максим Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 35702, Рівненська 
обл., м. Здолбунів, вул. Фестивальна, буд. 15, кв. 10) 
справа № 562/883/17, суддя Мичка І. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номер лота: Q81249b7431, Q81249b7432 Q81349b7433 Q81449b7434
Короткий опис активів в лоті Права вимоги за кредитними договорами
Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електрон ного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону 21.06.2017 р. 21.06.2017 р. 21.06.2017 р.
Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/22-kambio/ 

13265-21062017-406146

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/ 

liquidation/22-kambio/ 
13269-21062017-406146-1

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 

22-kambio/13257-21062017-1

Фастівський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Січкар Руслана Анатолійовича 
як відповідача у цивільній справі № 2/381/716/17 за позо-
вом Січкар Юлії Петрівни до Січкар Руслана Анатолійови-
ча про розірвання шлюбу.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена 
на 09 червня 2017 року на 12.00 год. за адресою: Київ-
ська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 4. Го-
ловуючий суддя Осаулова Н. А.

Відповідач, який викликаний через опублікування 
оголошення у пресі вважається таким, що повідомлений 
про час та місце розгляду справи.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Герегу Ан-
дрія Івановича (останнє відоме місце проживання: м. Львів-
Винники, вул. Любич-Парахоняк, 17/96, Львівська обл., Пус-
томитівський р-н, с. Лисиничі, вул. Горішня, 5), як відповіда-
ча у судове засідання по цивільній справі № 2/463/1291/2017 
(463/2145/17) за позовом Гереги Ірини Олександрівни до Ге-
реги Андрія Івановича про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 07 червня 2017 р. о 09 год. 20 хв. у приміщенні суду за 
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових 
засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Гирич С. В.

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського місь-

кого суду Донецької області Черков В. Г. здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) 
обвинуваченого:

Якубовського Едуарда Миколайовича, останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Арте-
ма, 80, який обвинувачується у вчиненні злочину пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у спе-
ціальному судовому засіданні по кримінальному про-
вадженню № 42015050000000629 від 09.11.2015 p., 
яке відбудеться 09.06.2017 року о 14 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації обвинувачені вважають-
ся належним чином ознайомлені з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за ви-
кликом без поважних причин, може бути накладе-
но грошове стягнення в розмірі від 0,5 до 2 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
або застосовано привід, здійснене спеціальне судо-
ве провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає 
як відповідача Чернявського Сергія Олександровича, останнім ві-
домим місцем реєстрації якого є квартира № 33, у будинку № 43 
по вул. Короленка у м. Моспине Донецької області, у судове засі-
дання по цивільній справі № 200/7138/17 за позовом Капусти На-
талії Миколаївни до Чернявського Сергія Олександровича, тре-
тя особа: управління-служба у справах дітей Шевченківської ра-
йонної у м. Дніпрі ради, про стягнення аліментів та позбавлення 
батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 16 черв-
ня 2017 року у залі суду за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Явор-
ницького, 57, каб. 303.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки.

Суддя І. Ю. Литвиненко

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 
області викликається як відповідачка Батієнко Наталія 
Михайлівна, по справі № 408/819/17 (№ 2/408/578/17) за 
позовом ПАТ «Енергобанк» до Батієнко Наталії Михай-
лівни про стягнення боргу, слухання справи відбудеть-
ся 29 червня 2017 року о 15.00 годині, у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/1806/17 за 
позовом Рижкової Г. К. до Рижкова О. С., третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Дружківської міської ради про по-
збавлення батьківських прав. Відповідач у справі Рижков Олег 
Сергійович, 15.05.1987 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Дзержинського. буд. 
43, викликається до суду на 13 год. 00 хв. 09 червня 2017 ро-
ку (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Чу-
кіна Романа Олександровича як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Бакшеєвої Наталії Володимирівни 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 16.06.2017 року 
о 10.00 у приміщенні суду за адресою: м. Харків, бульвар 
Б. Хмельницького, 32/38, каб. №5.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин та неповідомлення суду про причини не-
явки, це оголошення вважається належним повідомлен-
ням і справу буде розглянуто без відповідача в заочно-
му порядку. 

Суддя Т. В. Бабкова

Малиновський районний суд м.Одеси (адреса суду: 65033, 
Одеська обл., м. Одеса, вул, Стуса,1-а) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться  07.06.2017 о 10:00 
до Плеван Олександра Івановича (останнє відоме місце реє-
страції: 65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Овідіопольська, 
буд. 8, В/Ч  А2171) справа № 521/1311/17, суддя Леонов О. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 
55400, Миколаївська обл., смт Братське, вул. Вороніна, 28) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  08.06.2017 о 15:20 до Григоренко Ганна Петрівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 55423, Миколаївська обл., Брат-
ський р-н, с. Михайло-Жукове, вулиця Жовтнева, будинок 
11) справа № 471/247/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37500, 
Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастирська, 17) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться  15.06.2017 о 09:00 до Осіпчук Святослав Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37552, Полтавська обл., Лубенський р-н,  
с. Засулля, вул. 1а Річкова, буд. 6) справа № 539/737/17, суддя Даценко В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Гадяцький районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37300, Полтавська 
обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться   
08.06.2017 о 08:10 до Пастухов Микола Миколайович (останнє відоме місце реє-
страції: 37336, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Ручки, вул. Захоролля, буд. 29) 
справа № 526/481/17, суддя Заколодяжна О. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) 07 
червня 2017 року, о 09.00 годині 
розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Колесніко-
ва Максима Петровича за ст. 258-3  
ч. 1 КК України. Явка обвину-
ваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Суддя Демидова В. К.

Втрачені свідоцтво про право 
власності для прогулянкових 
суден та свідоцтво про право 

плавання під державним 
прапором України для прогулян-

кових суден, видані на катер 
«UA 0483-KV», власник Крюков 

Олександр Валерійович, 
вважати недійсними.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110. м. 
Костянтинівна, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає 
цивільну справу № 233/1804/17 за позовом ТОВ «Кредитні ініціати-
ви» до Клементьєва В.Г., Клементьєвої Є.В. про стягнення заборгова-
ності. Відповідачі у справі Клементьєв Вячеслав Геннадійович, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька області, м. Макіївка, смт Горь-
кого, вул. Чубаря, буд. 9, кв. 25., Клементьєва Євгенія Володимирів-
на, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіїв-
ка, смт Горького, вул. Чубаря, буд. 9. кв. 25. викликаються до суду на 
08.00 годину 09 червня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Широківський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 53730, Дніпропетровська обл., смт Ши-
роке, вул. Леніна, 76) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться:

12.06.2017 об 11:00 до Ахметзянов Микола Романо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 53700, Дніпропе-
тровська обл., смт Широке, вул. Дзержинського, буд. 
36) справа № 197/262/17, суддя Леонідова О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Охтирський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Жовтне-
ва, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 13.06.2017 о 08:00 до Ільєн-
ко Василь Миколайович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Лесі Українки, 
буд. 126) справа № 583/1072/17, суддя Плотникова Н. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Біловодський районний суд Луганської обл. (адреса 
суду: 92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Ком-
сомольська, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 30.06.2017 о 10:00 до 
Скрипник Лідія Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 92810, Луганська обл., Біловодський р-н, с. Ко-
нонівка, вул. Поштова, буд.  36) справа № 408/349/17, 
суддя Кускова Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Арте-
ма, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

09.06.2017 о 09:40 до Олейнікова Валентина Олексіївна (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 23, кв. 36) справа № 219/2393/17, суддя Давидовська Т. В.

15.06.2017 о 08:00 до Яковлева Вікторія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 84551, Доне-
цька обл., Артемівський р-н, м.Часів Яр, вул. Артема, буд. 12) справа № 219/2539/17, суддя Фролова Н. М.

15.06.2017 о 08:30 до Задніпровський Сергій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 84500, Доне-
цька обл., м. Бахмут, вул. Корсунського, буд. 94, кв. 62) справа № 219/3747/17, суддя Фролова Н. М.

15.06.2017 о 09:45 до Бакланова Вікторія Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 84501, Донецька 
обл., м. Бахмут, вул. Ціолковського, буд. 31) справа № 219/3554/17, суддя Фролова Н. М.

15.06.2017 о 08:20 до Фесенко Рита Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 84523, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Коцюбинського, буд. 14, кв. 2) справа № 219/3372/17, суддя 
Конопленко О. С.

15.06.2017 о 08:15 до Бартич Наталя Федорівна (останнє відоме місце реєстрації: 84551, Донецька обл., 
Артемівський р-н, м. Часів Яр, вул. Ювілейна, буд. 6а) справа № 219/2762/17, суддя Фролова Н. М.

19.06.2017 о 08:40 до Шалак Сергій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 84520, Донецька обл., 
Бахмутський р-н, с. Серебрянка, вул. Донецька) справа № 219/4772/17, суддя Конопленко О. С.

20.06.2017 о 08:00 до Алфімов Роман Андрійович (останнє відоме місце реєстрації: 84546, Донецька 
обл., Артемівський р-н, м. Соледар, вул. Володарського, буд. 1, кв. 65) справа № 219/3447/17, суддя Фро-
лова Н. М.

20.06.2017 о 08:30 до Лисенко Олександра Вікторівна (останнє відоме місце реєстрації: 84546, Донецька 
обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Носова, буд. 1, кв. 78) справа № 219/3679/17, суддя Фролова Н. М.

29.06.2017 о 09:00 до Шовкопляс Надія Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 84502, Донецька 
обл., м. Артемівськ, вул. Виноградна, буд. 46) справа № 219/2567/17, суддя Харченко О. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 84406, Донецька обл., м. Красний Ли-
ман, вул. Фрунзе, 13) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться:

06.06.2017 о 08:15 до Ребрей Руслан Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 84400, До-
нецька обл., Лиманський р-н, с. Іванівка) справа  
№ 236/1002/17, суддя Бікезіна О. В.

15.06.2017 о 15:30 до Юрков Андрій Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84400, Донецька 
обл., м. Лиман, вул. Оборони, буд. 9а, кв. 40) справа 
№ 236/1209/17, суддя Саржевська І. В.

15.06.2017 о 16:00 до Філгінська Олена Михайлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 84440, Донецька 
обл., Лиманський р-н, с. Терни, вул. Леніна, буд. 79, 
кв. 1) справа № 236/1194/17, суддя Саржевська І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Врадіївський районний суд Миколаївської обл. (адреса 
суду: 56400, Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Маяков-
ського, 103) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

08.06.2017 о 09:00 до Жовтий Олександр Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 56323, Миколаївська обл., Враді-
ївський р-н, с. Покровське (Гуляніцьке), вул. Леніна, буд. 60) 
справа № 474/298/17, суддя Сокол Ф. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Автозаводський районний суд м.Кременчука (адреса су-
ду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотрав-
нева, 29/5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться:

07.06.2017 об 11:40 до Мойсейченко Юрій Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39614, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 1, кв. 61) 
справа № 524/484/17, суддя Андрієць Д. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.
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Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає 
Наумчика Миколу Васильовича, 21.08.1950 року наро-
дження, останнє місце проживання: вул. Оршівська, буд. 
№ 25-а, міста Чернівці, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Петрюк Домніки Део-
нізівни до Наумчика Миколи Васильовича про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання призначене на 09.30 год. 16 червня 
2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедраль-
на, 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати 
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду спра-
ви і у випадку його неявки в судове засідання справа бу-
де розглянута за його відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде 
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Хорольський районний суд Полтавської облас-
ті викликає Безкровного Олександра Сергійовича, 
02.06.1956 року народження та Безкровного Вади-
ма Олександровича, 01.02.1980 року народження, 
остання відома адреса реєстрації: с. Мелюшки, Хо-
рольського району, Полтавської області, вул. Садо-
ва, 7, як відповідачів по цивільній справі за позовом 
Бублик Володимира Вікторовича до Новоаврамів-
ської сільської ради Хорольського району Полтав-
ської області, Безкровного Олександра Сергійовича, 
Безкровного Вадима Олександровича про визнання 
права власності на майно за набувальною давністю 
призначене на 12.06.2017 року об 11 год. 50 хв. в за-
лі суду за адресою: м. Хорол, вул. Незалежності, 82, 
Полтавська область.

В разі неявки справа буде розглядатися за їх від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Міркушина Н.С.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) зна-
ходиться кримінальне провадження № 42016050000000317 (но-
мер справи 1-кп/243/444/2017) за обвинуваченням Трубіцина 
Павла Григоровича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті Мірошниченко Л.Є. викликає обвинуваченого Трубіцина Пав-
ла Григоровича, 27.08.1972 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, буд. 
№108, к. № 61, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
09 червня 2017 року о 09 годині 15 хвилин у залі судового за-
сідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Л. Є. Мірошниченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, № 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Ро-
довід Банк» до Проскуріна О. В., Проскуріної С. М. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у 
цивільній справі № 233/1200/17 Проскурін Олександр Вікто-
рович, 22.02.1977 р.н., зареєстрований у м. Макіївка Доне-
цької області по вул. 301 Донецької дивізії, буд. 42 та Про-
скуріна Світлана Михайлівна, 26.04.1980 р.н., зареєстрова-
на за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Руднєва, 
буд. 3, кв. 22, викликаються у судове засідання на 08.15 год. 
08 червня 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за їх відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання Ткаченко Лідію Іванівну, 
23.04.1986 року народження у цивільній справі за позо-
вною заявою Чміль Валерія Дмитровича до Ткаченко Лі-
дії Іванівни, третя особа, яка не заявляє самостійних ви-
мог щодо предмету спору — Роздільнянський районний 
відділ державної реєстрації актів цивільного стану Го-
ловного територіального управління юстиції в Одеській 
області про визнання недійсним свідоцтва про право на 
спадщину за законом; про встановлення факту, що має 
юридичне значення; про визнання права власності на не-
рухоме майно як на спадщину за законом.

Судове засідання відбудеться 12.06.2017 року об 
11.30 годині в приміщенні Роздільнянського районно-
го суду Одеської області за адресою: Одеська область,  
м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна 
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя С. І. Гринчак

Колосов Микола Григорович, 21.05.1953 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: Донецька обл., м. Донецьк, 
пр. Кремльовський, буд. 32, Глухов Дмитро Володимирович, 
останнє відоме місце реєстрації якого: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Краснопартизанська, 50, викликаються до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області, 
як треті особи по цивільній справі № 227/1312/17 за позо-
вом Падус Тетяни Петрівни до ДП «Добропіллявугілля» ВП 
«Шахта Білицька», треті особи: Відділення виконавчої дирек-
ції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України в м. До-
бропілля, Колосов Микола Григорович, Глухов Дмитро Во-
лодимирович про відшкодування моральної шкоди, заподі-
яної ушкодженням здоров’я на виробництві. Судове засідан-
ня відбудеться 09.06.2017 року о 12.00 год. в приміщенні су-
ду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39А. У разі неявки відповідачів до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, 
що на підставі ухвали Селидівського міського суду Доне-
цької області від 10.05.2017 року по кримінальному прова-
дженню № 12015050000000774 відносно Кофман Олексан-
дра Ігоровича, який обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Кофман Олек-
сандра Ігоровича, останнє відоме місце проживання якого:  
м. Макіївка, вул. Леніна, б. 56, кв. 32, який обвинувачується 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню № 12015050000000774, яке відбудеться 
09.06.2017 о 10 годині 30 хвилин..

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Кофман О. І. до суду за викликом без 
поважних причин, на нього може бути накладено грошове 
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної 
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або засто-
совано привід, або здійснено спеціальне судове проваджен-
ня.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які осо-
ба може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК України 
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили 
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні об-
ставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом 
тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких роди-
чів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загро-
за їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 
з’явлення особи на виклик.

Кофман О. І. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Суддя Л. В. Пирогова

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідачку Костерову Тетяну Мико-
лаївну (ідентифікаційний номер 2491817222), остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, Но-
воазовський район, с. Красноармійське, пров. Садо-
вий, 5, в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Маруіпольський металургійний комбінат 
імені Ілліча» до Костерової Тетяни Миколаївни про 
розірвання договору оренди, яке призначене на 15 
червня 2017 року о 10 годині 00 хвилин і відбудеться 
у приміщенні Приазовського районного суду Запо-
різької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт При-
азовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про час і місце роз-
гляду справи і у разі неявки до суду справа може бу-
ти розглянута за відсутності відповідачки на підставі 
наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Є. В.

Горохівський районний суд Волинської області ви-
кликає як відповідача Вовчка Степана Степановича у 
цивільній справі за позовом Вовчок Ганни до Вовчка 
Степана про поділ майна подружжя.

Судове засідання по справі відбудеться 08.06.2017 
року о 12 годину 00 хвилин у приміщенні Горохів-
ського районного суду за адресою: місто Горохів, ву-
лиця Шевченка, 29.

Відповідач має право подати свої заперечення 
проти позову, посилання на докази, якими він об-
грунтовується та повідомити про них суд.

У разі неявки в судове засідання відповідача Вовч-
ка Степана Степановича справа може бути розгляну-
та за його відсутності за наявними у справі доказами, 
крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок 
повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Голова суду Адамчук Г. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Склеме-
нок Алли Олександрівни до Склеменок Олександра Ва-
сильовича, третя особа: Орган опіки та піклування Арте-
мівської райдержадміністрації про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

Відповідач по справі № 219/1496/17 Склеменок Олек-
сандр Васильович, 17 жовтня 2017 року народження, 
зареєстрований за адресою, вказаною в позовній зая-
ві: 94533, Луганська обл., м. Міусинськ, вул. Ярмороч-
на, 27, викликається на 07 червня 2017 року на 13 годи-
ну 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. К. Маркса, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

08.06.2017 о 13:00 до Щегодський Олександр Аркадійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 55214, Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Василя Жуковського, буд. 25) 
справа № 484/1223/17, суддя Фортуна Т. Ю.

09.06.2017 о 08:00 до Гончар Олена Сергіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 55200, Миколаївська обл., м. Перво-
майськ, вул. Польова буд. 37) справа № 484/633/17, суддя 
Хемич О. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

В провадженні Комінтернівського районного су-
ду м. Харкова знаходиться спеціальне кримінальне 
провадження № 641/10420/16-к стосовно Донця Іва-
на Івановича, 05.05.1963 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України. Обвину-
вачений Донець І. І., зареєстрований та мешкаючий 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Сте-
повий, 18/92. На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК 
України, Комінтернівський районний суд м. Харко-
ва викликає обвинуваченого Донця Івана Івановича у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 07 лип-
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в залі № 2 Комін-
тернівського районного суду м. Харкова, розташова-
ного за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. 

Суддя С. А. Ариничева

«ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ «ГОДУНОФФ», Годунов Арка-
дій Миколайович, Олійник Олександр Олегович, викликають-
ся до суду, як відповідачі по справі за позовом ТОВ «Готель-
ний комплекс «Спартак» до Горбенка Миколи Миколайовича, 
ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ «ГОДУНОФФ», Годунов A. M., Олій-
ник О.О. про витребування нерухомого майна, треті особи, які 
не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Фре-
гат С.В., Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», 
приватний нотаріус Бедненко Сергій Валерійович, приватний но-
таріус Подолян Ольга Олександрівна, арбітражний керуючий Ли-
сиченко Яна Володимирівна, реєстраційна служба юридично-
го департаменту Маріупольської міської ради, в судові засідан-
ня, які відбудуться 15.06.2017 р. о 12.00 год., 22.06.2017 р. о. 
12.00 год. 03.07.2017 року об 11.00 год., 07.07.2017 р. о 10.00 
год., 10.07.2017 р. о 10.30 год. у приміщенні Жовтневого район-
ного суду м. Маріуполя Донецької області, за адресою: 87500,  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31. Суддя по справі Кір’якова Н. П.

У разі неявки та не виконання обов’язку повідомити суд про 
причини неявки, справу буде вирішено на підставі наявних до-
кументів.

Ковпаківський районний суд м.Суми (адреса суду: 
40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Першотравнева, 
12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк», про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

08.06.2017 о 08:15 до Ремізова Надія Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сум-
ська обл., м. Суми, вул. Куйбишева, буд.  58) справа 
№ 592/3165/17, суддя Труханова Л. М.

15.06.2017 о 08:30 до Романенко Олег Олегович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Робітниче Селище, буд. 14) спра-
ва № 592/4985/17, суддя Котенко О. А.

19.06.2017 о 10:30 до Квіташвілі Валер’ян Тамазо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Ковпака, буд. 87, кв. 67) справа  
№ 592/5111/17, суддя Князєв В. Б.

21.06.2017 о 10:30 до Ганцев Юрій Валентинович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, пров. Баумана, буд. 12, кв. 2) справа  
№ 592/5069/17, суддя Князєв В. Б.

22.06.2017 о 10:30 до Кривич Денис Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська 
обл., м. Суми, вул. Робітниче Селище, буд. 14) спра-
ва № 592/5131/17, суддя Князєв В. Б.

22.06.2017 о 13:00 до Деменко Олексій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сум-
ська обл., м. Суми, просп. Курський, буд. 141) справа 
№ 592/5063/17, суддя Труханова Л. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідо-
мляє Шевченка Олексія Георгійовича (останнє відоме міс-
це реєстрації: с. Мирне, вул. Молодіжна, 16, Вітовського ра-
йону Миколаївської області) про те, що 07 червня 2017 ро-
ку о 15.30 годині Жовтневим районним судом Миколаївської 
області розглядатиметься цивільна справа за позовом Шев-
ченко Наталії Михайлівни до Шевченка Олексія Георгійовича 
та Шевченківської сільської ради Вітовського району Мико-
лаївської області про визнання права власності на 1/2 част-
ку житлового будинку, що знаходиться у спільній сумісній 
власності подружжя, про визнання права власності на 1/2 
частку житлового будинку за набувальною давністю та про 
визнання права власності на земельну ділянку, за адресою: 
с. Мирне, вул. Молодіжна, 16, Вітовського району Микола-
ївської області.

У разі повторної неявки відповідача без поважних причин 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 10.
Суддя Л. М. Семенова

Першотравневий районний суд Донецької обл. (адре-
са суду: 87400, Донецька обл., смт Мангуш, вул. Котанова, 
102) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

06.09.2017 о 10:30 до Кравець Микола Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 87455, Донецька обл., Першо-
травневий р-н, с. Урзуф, вул. Котовського, буд. 42) справа  
№ 241/2068/16-ц, суддя Скудін В. Є.

07.09.2017 о 09:00 до Джелалі Федір Григорович (останнє 
відоме місце реєстрації: 87450, Донецька обл., Мангушський 
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, буд. 12) справа № 241/152/17, 
суддя Скудін В. Є.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Вишгородський районний суд Київської області (адре-
са суду: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

13.07.2017 о 15:30 до Старенький Вадим Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07354, Київська обл., Виш-
городський р-н, с.Нові Петрівці, вул. Гречка, буд. 52) справа 
№ 363/488/17, суддя Баличева М. Б.

17.07.2017 о 09:20 до Гончаренко Олександр Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 07361, Київська обл., Виш-
городський р-н, с. Н.Дубечня, вул. Гагаріна, буд. 17) справа 
№ 363/1182/17, суддя Баличева М. Б.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Біляївський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
67600, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

10.07.2017 о 09:00 до Добридін Кирило Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 67611, Одеська обл., Біля-
ївський р-н., с. Секретаровка, вул. Зелена, буд. 13) справа  
№ 496/193/17, суддя Драніков С. М.

10.07.2017 о 09:30 до Гордієнко Ганна Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 67620, Одеська обл., Біляївський 
р-н, с. Вигода, вул. Шилова, буд. 157) справа № 496/163/17, 
суддя Драніков С. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає ци-
вільні справи про стягнення заборгова-
ності за позовом ПА Т «Кредобанк».

Відповідач Страту Олександр Васильо-
вич, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Столяревського, буд. 24, кв. 10, викли-
кається 13 червня 2017 року о 16 год. 00 
хв. до суду для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Новопсковський районний суд Лу-
ганської області викликає Басавро Сер-
гія Миколайовича, як відповідача у судо-
ве засідання для розгляду цивільної спра-
ви за позовом Колесник Тетяни Генна-
діївни до Басавро Сергія Миколайовича 
про стягнення аліментів, яке відбудеться 
08 червня 2017 року о 08 год. 45 хв. (ре-
зервна дата судового засідання 13 червня 
2017 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні 
Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, 
Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя О. С. Стеценко

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає ци-
вільні справи про стягнення заборгован-
ності за позовом ПАТ «Кредобанк».

Відповідач Тертичний Дмитро Анато-
лійович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Beликан, буд. 45, кв. 42, викликається 13 
червня 2017 року о 16 год. 30 хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає ци-
вільні справи про стягнення заборгован-
ності за позовом ПАТ «Кредобанк».

Відповідач Заграничний Віталій Анато-
лійович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Мещерякова, буд. 29, кв. 10, викликаєть-
ся 13 червня 2017 року о 16 год. 20 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Макарівський районний суд Київської 
області викликає за адресою: смт Мака-
рів, вул. Димитрія Ростовського, буд. 35 
на 26.06.2017 року на 09.00 годину як від-
повідачку Оборонову Анну Вячеславівну 
по цивільній справі № 370/116/17 за по-
зовною заявою Ващенко Миколи Федо-
ровича до Оборонової Анни Вячеславівни, 
третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог Опачицька сільська рада Макарів-
ського району Київської області про по-
збавлення права користування житловим 
приміщенням та зняття з реєстрації місця 
проживання.

У разі неявки в судове засідання спра-
ва буде розглянута за відсутності вказа-
них осіб.

Суддя Н. Б. Мазка
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «Ірпінь Газ» 
Поштова адреса — Україна, 08200, Київська об-

ласть, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, буд. 7е, оф. 1092 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будів-

ництва (варіанти) — Київська  область, Києво-Свя-
тошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51. 

3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним 
проектом передбачається будівництво автомобіль-
ного газозаправного пункту (АГЗП) модульного ти-
пу. Розрахункова кількість автомобілів, які будуть 
обслуговуватись на АГЗП – 120 автомобілів на добу.

4.Соціально-економічна необхідність запропоно-
ваної діяльності — забезпечення альтернативним 
видом палива населення — більш економічно до-
цільним.

5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлу-
атації:

земельних: площа ділянки – існуюча сировинних: 
не потребує енергетичних: (паливо, електроенергія, 
тепло): електрична потужність з урахуванням резер-
ву 5,5 кВт; водних: привозна вода; трудових: 7 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 
експлуатації) — за необхідністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі 
і підземні води, зелені насадження, ґрунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: необхідна підготовка 
стандартна для даного виду робіт.

9. Можливі впливи планованої  діяльності (при 
будівництві й експлуатації)  на навколишнє серед-
овище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: 
впливає — вплив незначний, концентрація шкідли-
вих речовин в атмосферному повітрі не перевищує 
нормативів ГДК. водне: не впливає; грунт: не впли-
ває; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не 
впливає на навколишнє соціальне середовище (на-
селення): вплив позитивний — забезпечення авто-
паливом навколишнє техногенне середовище — не 
впливає

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за 

вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Основні положення проектування».

12. Участь громадськості — ознайомлення гро-
мадськості через засоби масової інформації з зая-
вою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Гро-
мадські слухання не проводились за відсутністю не-
обхідності. Звернення та пропозиції приймаються за 
адресою: Київська область, Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 29. Тел: 
(04598) 51-621 з 09:00-18:00.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) —ТОВ «ЛюксАвтоГаз»
Поштова адреса — 01024, Україна, м. Київ, вул. 

Лютеранська, буд. 21/12, оф.1 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будів-

ництва (варіанти) — проспект Броварський, 3-А Дес-
нянського району міста Києва .

3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним 
проектом передбачається реконструкція автозаправ-
ної комплексу WOG (АЗК) під багатопаливну автоза-
правну станцію (БП АЗС) з встановленням додатко-
вого технологічного обладнання — газозаправного 
пункту (АГЗП). Розрахункова кількість автомобілів, 
які будуть обслуговуватись на АГЗП – 150  автомо-
білів на добу.

4. Соціально-економічна необхідність запропоно-
ваної діяльності — забезпечення альтернативним 
видом палива населення-більш економічно доціль-
ним.

5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлу-
атації:

земельних: площа ділянки–існуюча сировинних: 
не потребує енергетичних: (паливо, електроенергія, 
тепло): електрична потужність з урахуванням резер-
ву 5,5 кВт; водних: привозна вода; трудових: 7 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 
експлуатації) — за необхідністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі 
і підземні води, зелені насадження, грунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: необхідна підготовка 
стандартна для даного виду робіт.

9. Можливі впливи планованої  діяльності (при 
будівництві й експлуатації)  на навколишнє серед-
овище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне 
:впливає — вплив незначний, концентрація шкідли-
вих речовин в атмосферному повітрі не перевищує 
нормативів ГДК. водне: не впливає; грунт: не впли-
ває; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: 
не впливає навколишнє соціальне середовище (на-
селення): вплив позитивний — забезпечення авто-
паливом навколишнє техногенне середовище — не 
впливає

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за 

вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Основні положення проектування».

12. Участь громадськості — ознайомлення гро-
мадськості через засоби масової інформації з  зая-
вою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Гро-
мадські слухання не проводились за відсутністю не-
обхідності. Звернення та пропозиції приймаються за 
адресою: 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 29. 
Тел: (044) 546-08-70 з 09:00-18:00.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «ЛюксАвтоГаз»
Поштова адреса — 01024, Україна, м. Київ,  вул. 

Лютеранська, буд. 21/12, оф.1 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будів-

ництва (варіанти) — вул. Дніпровська набережна, 
13-б Дніпровського району, міста Києва .

3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним 
проектом передбачається будівництво автомобіль-
ного газозаправного пункту (АГЗП) модульного типу. 
Розрахункова кількість автомобілів, які будуть об-
слуговуватись на АГЗП — 150  автомобілів на добу.

4. Соціально-економічна необхідність запропоно-
ваної діяльності – забезпечення альтернативним ви-
дом палива населення — більш економічно доціль-
ним.

5. Потреба в ресурсах при виробництв і експлуа-
тації:

земельних: площа ділянки–існуюча сировинних: 
не потребує енергетичних: (паливо, електроенергія, 
тепло): електрична потужність з урахуванням резер-
ву 5,5 кВт; водних: привозна вода; трудових: 7 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 
експлуатації) — за необхідністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі 
і підземні води, зелені насадження, грунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: необхідна підготовка 
стандартна для даного виду робіт.

9. Можливі впливи планованої  діяльності (при 
будівництві й експлуатації)  на навколишнє серед-
овище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: 
впливає — вплив незначний, концентрація шкідли-
вих речовин в атмосферному повітрі не перевищує 
нормативів ГДК. водне: не впливає; грунт: не впли-
ває; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: 
не впливає навколишнє соціальне середовище (на-
селення): вплив позитивний — забезпечення авто-
паливом навколишнє техногенне середовище — не 
впливає

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за 

вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Основні положення проектування».

12. Участь громадськості — ознайомлення гро-
мадськості через засоби масової інформації з  зая-
вою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Гро-
мадські слухання не проводились за відсутністю не-
обхідності. Звернення та пропозиції приймаються 
за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1. Тел: 
(044) 559-10-73 з 09:00-18:00.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «ЛюксАвтоГаз»
Поштова адреса — 01024, Україна, м. Київ,  вул. 

Лютеранська, буд. 21/12, оф.1 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будів-

ництва (варіанти) — проспект Броварський, 11 Дні-
провського району міста Києва.

3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним 
проектом передбачається реконструкція автоза-
правної станції WOG (АЗС) під багатопаливну авто-
заправну станцію (БП АЗС) з встановленням додат-
кового технологічного обладнання — газозаправно-
го пункту (АГЗП) з підземним розміщенням резерву-
ару. Розрахункова кількість автомобілів, які будуть 
обслуговуватись на АГЗП – 150  автомобілів на добу.

4. Соціально-економічна необхідність запропоно-
ваної діяльності – забезпечення альтернативним ви-
дом палива населення-більш економічно доцільним.

5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлу-
атації:

земельних: площа ділянки–існуюча сировинних: 
не потребує енергетичних: (паливо, електроенергія, 
тепло): електрична потужність з урахуванням резер-
ву 5,5 кВт; водних: привозна вода; трудових: 7 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 
експлуатації) — за необхідністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі 
і підземні води, зелені насадження, грунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: необхідна підготовка 
стандартна для даного виду робіт.

9. Можливі впливи планованої  діяльності (при 
будівництві й експлуатації)  на навколишнє сере-
довище: клімат і мікроклімат: не впливає; повітряне: 
впливає — вплив незначний, концентрація шкідли-
вих речовин в атмосферному повітрі не перевищує 
нормативів ГДК. водне: не впливає; грунт: не впли-
ває; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: 
не впливає навколишнє соціальне середовище (на-
селення): вплив позитивний — забезпечення авто-
паливом навколишнє техногенне середовище — не 
впливає

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за 

вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Основні положення проектування».

12. Участь громадськості — ознайомлення гро-
мадськості через засоби масової інформації з  зая-
вою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Гро-
мадські слухання не проводились за відсутністю не-
обхідності. Звернення та пропозиції приймаються 
за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1. Тел: 
(044) 559-10-73 з 09:00-18:00.

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «ЛюксАвтоГаз»
Поштова адреса — 01024, Україна, м. Київ, вул. 

Лютеранська, буд. 21/12, оф.1 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будів-

ництва (варіанти) — проспекті Академіка Глушкова, 
9-а Голосіївського району, міста Києва.

3. Характеристика діяльності об’єкта — Даним 
проектом передбачається будівництво автомобіль-
ного газозаправного пункту (АГЗП) модульного ти-
пу. Розрахункова кількість автомобілів, які будуть 
обслуговуватись на АГЗП – 150  автомобілів на добу.

4. Соціально-економічна необхідність запропоно-
ваної діяльності — забезпечення альтернативним 
видом палива населення-більш економічно доціль-
ним.

5. Потреба в ресурсах при виробництві і експлу-
атації:

земельних: площа ділянки–існуюча 0,48га 
сировинних:не потребує енергетичних: (паливо, 
електроенергія, тепло): електрична потужність з ура-
хуванням резерву 5,5 кВт; водних: привозна вода; 
трудових: 7 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 
експлуатації) — за необхідністю.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами: атмосферне повітря, поверхневі 
і підземні води, зелені насадження, грунти.

8. Необхідна  еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за варіантами: необхідна підготовка 
стандартна для даного виду робіт.

9.Можливі впливи планованої  діяльності (при будів-
ництві й експлуатації)  на навколишнє середовище:клімат 
і мікроклімат: не впливає; повітряне: впливає — вплив 
незначний, концентрація шкідливих речовин в атмос-
ферному повітрі не перевищує нормативів ГДК. водне: 
не впливає; грунт: не впливає; рослинний і тваринний 
світ, заповідні об’єкти: не впливає навколишнє соціаль-
не середовище (населення): вплив позитивний — забез-
печення автопаливом навколишнє техногенне середови-
ще — не впливає

10. Відходи виробництва — відсутні.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС — за 

вимогами ДБН А.2.2.1-03. «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Основні положення проектування».

12. Участь громадськості — ознайомлення гро-
мадськості через засоби масової інформації з зая-
вою про екологічні наслідки будівництва АГЗП. Гро-
мадські слухання не проводились за відсутністю не-
обхідності. Звернення та пропозиції приймаються за 
адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42. 
Тел: (044) 281-66-56 з 09:00-18:00.

Олевський районний суд Житомирської області викликає 
Козакова Віталія Вікторовича, 22.10.1980 року народження, 
який зареєстрований за адресою: с. Майдан, вул. Цветочна, 
22 Олевського району Житомирської області як відповідача 
по справі за позовом Органу опіки та піклування Олевської 
міської ради про позбавлення батьківських прав, у судове 
засідання на 10 год. 00 хв. 26 червня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського ра-
йонного суду Житомирської області за адресою: м. Олевськ, 
вул. Володимирська,7, Житомирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове засідання, 
або неповідомлення про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за відсутністю відповідача.

Суддя О. В. Стратович

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає 
Моришка Юрія Валентиновича, 25 серпня 1974 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання; м. Іллінці Ві-
нницької області, вул. Європейська, 58, кв. 2, та Каширця Ві-
ктора, останнє відоме місце проживання: м. Іллінці Вінниць-
кої області, вул. Європейська, 58, кв. 2, в судове засідання 
як відповідачів по цивільній справі № 131/539/17 за позовом 
Моришко Марини Анатоліївни.

Судове засідання призначено на 13.30 год. 16 червня 2017 
року в залі судових засідань Іллінецького районного суду Ві-
нницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, 
вул. Європейська, 28, індекс 22700. В разі неявки в судове 
засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О. Ю. Олексієнко

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. 

Володимирська, 15) викликає в судове засідання, 

яке призначене на 14.15 20.06.2017, сторін по справі 

за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Немо Олександра 

Сергійовича, ТОВ «БГ «Капітель» про стягнення за-

боргованості за апеляційною скаргою ТОВ «БГ «Капі-

тель» на заочне рішення Києво-Святошинського ра-

йонного суду Київської області 04 травня 2016 року.

Суддя С. В. Лівінський

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 

області за адресою: (Миколаївська область, м. Воз-

несенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18), викликає Хі-

міч Миколу Антоновича, як відповідача в судове засі-

дання, яке відбудеться 09.08.2017 року о 13.30 годи-

ні за позовом Гриценко Лариси Олександрівни до Хі-

міч Миколи Антоновича про визнання договору укла-

деного на біржі дійсним.

Суддя Висоцька Г. А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в 
судове засідання як відповідачку Филипинську Світ-
лану Костянтинівну у справі за позовом Филипсько-
го Максима Миколайовича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. 60 
років СРСР, буд. 19, кв. 6, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 14 червня 2017 р. 
о 08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідачки у судове засідання 
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути 
розглянута за її відсутністю.

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
як відповідача Зазвонова Костянтина Сергійовича 
(останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Бо-
гатирська, 18, кв. 4) у судове засідання на 17.07.2017 
року на 09 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи за позовом Зазвонової Карини Іванівни 
до Зазвонова Костянтина Сергійовича про розірван-
ня шлюбу.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних 
по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Н. О. Яценко

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє про те, що 21.09.2015 р. по цивільній справі 
за позовом Державної іпотечної установи до Атауша 
Євгена Володимировича, Атауш Ірини Юріївни про 
стягнення боргу за кредитним договором, справа  
№ 417/1089/15-ц (Суддя Шкиря В. М.) ухвалено за-
очне рішення, позовні вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справі, 
що заочне рішення може бути переглянуто Марків-
ським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного 
рішення до цього суду протягом десяти днів з дня 
опублікування цієї заяви.

У Подільському районному суді м. Києва 19 верес-

ня 2017 року о 09 год. 00 хв. під головуванням суд-

ді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна спра-

ва за позовом Публічного акціонерного товариства 

«Дельта Банк» до Васильєвої Світлани Іванівни про 

стягнення заборгованості за кредитною лінією.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Фоломєєва Олексія Володимировича, 
який зареєстрований за адресою: Луганська область, Попас-
нянський район, м. Золоте, кв. Сонячний, 5/81, у судове за-
сідання по цивільній справі № 423/1415/17 за позовом Фо-
ломєєвої Світлани Олексіївни до Фоломєєва Олексія Воло-
димировича про розірвання шлюбу, що відбудеться 09 черв-
ня 2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Попаснянського 
районного суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, 
вул. Суворова, 6, каб. 4 (2 поверх).

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Закопайло

В провадженні Київського районного суду м. Оде-
си знаходиться цивільна справа за позовом Вдо-
віченко Олени Станіславівни до Вдовіченка Дми-
тра Сергійовича, третя особа: Служба у справах ді-
тей виконавчого комітету Одеської міської ради, про 
надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за 
межі України та виготовлення проїзного документа 
дитині для виїзду за кордон, у зв’язку з чим повідо-
мляємо відповідача Вдовіченка Дмитра Сергійовича 
про те, що судове засідання відбудеться 16 червня 
2017 року о 12 год. 45 хв. в приміщенні Київського 
районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. 
Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Жулая Аркадія Юрійовича як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Приватного акці-
онерного товариства «Страхова компанія «Уніка» до 
Жулая Аркадія Юрійовича про стягнення сум сплаче-
ного страхового відшкодування.

Судове засідання відбудеться 05 липня 2017 року 
о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Ва-
сильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює відпо-
відачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Тисменицький районний суд Івано-Франківської 
області викликає Мікловша Івана Івановича як відпо-
відача по справі за позовом Кузенко Руслани Васи-
лівни до Мікловша Івана Івановича про позбавлення 
батьківських прав у судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 червня 2017 р. об 11 год. 30 хв. в приміщенні 
Тисменицького районного суду: м. Івано-Франківськ, 
вул. Незалежності, 150.

Останнє відоме місце проживання відповідача Мі-
кловша Івана Івановича: Закарпатська область, Му-
качівський район, с. Нове Давидково, зареєстроване 
місце проживання (перебування) відповідача на да-
ний час невідоме.

Суддя М. М. Хоминець
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Київська +5  +10 +19  +24 Черкаська +5  +10 +19  +24
Житомирська +5  +10 +20  +25 Кіровоградська 5  +10 +19  +24
Чернігівська +3  +8 +17  +22 Полтавська +5  +10 +18  +23
Сумська +3  +8 +16  +21 Дніпропетровська +5  +10 +18  +23
Закарпатська +7  +12 +23  +28 Одеська +11  +16 +22  +27
Рівненська +4  +9 +22  +27 Миколаївська +10  +15 +22  +27
Львівська +5  +10 +22  +27 Херсонська +10  +15 +22  +27
Івано-Франківська +7  +12 +22  +27 Запорізька +7  +12 +20  +25
Волинська +5  +10 +22  +27 Харківська +4  +9 +16  +21
Хмельницька +5  +10 +22  +27 Донецька +4  +9 +16  +21
Чернівецька +6  +11 +22  +27 Луганська +2  +7 +15  +20
Тернопільська +5  +10 +22  +27 Крим +11  +16 +20  +25
Вінницька +5  +10 +20  +25 Київ +7  +9 +21  +22

Укргiдрометцентр

Наступний номер «Урядового кур’єра» 
вийде 7 червня 2017 року

фОТОфАкТ

Про Василя Симоненка — з вуст очевидців
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Минають роки, 
віддаляючи від нас події, зу-
стрічі, які в долях багатьох ві-
діграли, можливо, визначаль-
ну роль. Як важливо зберег-
ти ці зернята історії, переда-
ти нащадкам свої враження! 
Послухати спогади про Васи-
ля Симоненка його сучасни-
ків — відзняті на відео і в живій 
розмові — недавно мали змо-
гу студенти і гості Черкаського 
національного університету ім.  
Б. Хмельницького. Спога-
дами про спілкування з пое-
том, ліричними епізодами йо-
го особистого життя, трагічни-
ми сторінками його долі, пери-
петіями навколо встановлення 
пам’ятника поетові в Черкасах 
поділилися Тамара Пальтова, 
Петро Жук, Володимир Шпак, 
Іван Дробний — люди, які спіл-
кувалися з Василем Симонен-

ком, були його колегами й то-
варишами.

Тамара Пальтова, неодно-
разовий лауреат конкурсів 
читців, розповіла, як вплинув 
поет і його твори на її долю. 
Як їй радили перед черговим 
виступом прочитати зі сцени 
якусь іншу поезію, менш го-
стру для тогочасної влади. І як 
на власний страх і ризик вона 
все-таки ділилася патріотич-
ним словом.

— Мені пощастило спілку-
ватися з Василем Симонен-
ком. Переконана, що для кож-
ного зустріч із такими людьми 
— це насамперед дороговказ, 
— розповіла Тамара Андріївна. 
— Упевнена, що кожен, хто мав 
щастя чути й бачити поета, свя-
то береже пам’ять про нього.

Гіркими були розповіді про 
те, як радянська цензура га-
небно спотворювала окремі 
поезії Василя Симоненка, а 
кілька з них і взагалі було за-

боронено. Навіть причини пе-
редчасної смерті поета трива-
лий час були загадкою. Петро 
Жук у відеодокументі деталь-
но розповів про причини смер-
ті Василя Симоненка, про тра-
гічний випадок у лінійному від-
діленні міліції міста Сміли, де 
стражі порядку завдали йому 
страшних побоїв.

Щирою розповіддю про 
вплив патріотичного слова 
Василя Симоненка на влас-
ний світогляд поділився відо-
мий скульптор Іван Фізер, який 
майстерно виконав погруддя 
поета, що експонують у музей-
ному комплексі в приміщен-
ні редакції газети «Черкась-
кий край». Про музейну кім-
нату «Робочий кабінет Васи-
ля Симоненка», яка стала від-
ділом обласного краєзнавчо-
го музею, її хранительку Гали-
ну Тараканову на зустрічі зву-
чало багато приємних відгуків. 
Заступник директора з краєз-

навчої роботи обласного кра-
єзнавчого музею Валенти-
на Нестеренко і завідувач від-
ділу історії краю ХХ — почат-
ку ХІХ століть Ольга Мазурен-
ко розповіли, що на зберіганні 
в основних фондах музею ще 
чимало автентичних експона-
тів, зокрема зошити з рукопи-
сами поета. Усі їх досліджують 
і виставлятимуть в експозицій-
них залах музею.

Науковий проект «Василь 
Симоненко у спогадах сучас-
ників. Кінодокумент», про який  
розповіли науковці універси-
тету Олена Костюкова та Ігор 
Погрібний, цим не завершу-
ється. Зроблене — лише пер-
ші кроки у втіленні задуму збе-
регти для нащадків живі спога-
ди про поета. Надалі коло тих, 
хто залишатиме для нащадків 
відеосвідчення, розшириться. 
Планують також заходи з по-
пуляризації спадщини поета 
серед молоді.

«Бойовик»  
на зерновому току

 
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Справжній бойовик розігрався на зерновому 
току села Метанівка, що в Теплицькому районі на Вінниччи-
ні. Однак  це були не зйомки фільму —  шестеро поранених. І 
хто знає, чим би все закінчилося, якби не втрутилася поліція, 
яка блокувала місце конфлікту та припинила протиправні дії. 

Як повідомляє департамент Національної поліції України, 
31 травня озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на те-
риторію сільського зернотоку, яку охороняли місцеві жите-
лі, та почали стрілянину. За попередньою інформацією, кон-
флікт виник між власником сільгосппідприємства та власни-
ками майнових паїв. Близько 14.30, після відмови зловмисни-
ків скласти зброю, бійці спецпідрозділів та працівники місце-
вої поліції затримали 42 озброєних правопорушників. За по-
передньою інформацією, у затриманих вилучено 8 помпових 
рушниць, 5 травматичних пістолетів, а також 2 мисливських 
карабіни калібром 5,45 мм і 7,62 мм. Внаслідок конфлікту з ті-
лесними ушкодженнями до лікарні звернулися шестеро лю-
дей. Попередньо, всіх їх було поранено з травматичної зброї. 
Двох чоловіків госпіталізовано.

Стан досудового розслідування за фактом стрілянини  в се-
лі Метанівка перебуває на контролі у прокуратури Вінниць-
кої області. За інформацією прес-служби прокуратури облас-
ті, конфлікт виник через спір щодо права користування при-
міщеннями зернового току. Невідомі особи з травматичної 
зброї нанесли  ушкодження шести  жителям села Метанівки. 
За вказаним фактом 31.04.2017 до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань внесено відомості за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. 
У порядку ст. 208 КПК України затримано 45 осіб, вживають-
ся заходи щодо встановлення їхніх анкетних даних, а також 
встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали постріли 
по жителях села, вирішують питання щодо вручення повідо-
млень про підозру вказаним особам, а також звернення до 
суду з клопотаннями про обрання щодо них запобіжних за-
ходів. Досудове розслідування у кримінальному проваджен-
ні триває.

ТЕЛЕВЕДУЧІЙ НА ЗАЗД РІСТЬ. 
Святково-розважальний «Парад 
капелюшків» провели днями у Кре-
менчуці на Полтавщині. Звісно, йо-
го підгадали до  Міжнародного  дня 
захисту дітей. Та готувалися зазда-
легідь: вихованці об’єднання дитя-
чо-юнацьких клубів за місцем про-
живання проявили майстерність і 
фантазію, створюючи капелюшки, 
які вони продемонстрували під час 
дефіле на сцені парку культури та 
відпочинку «Придніпровський». 

«Модний вирок», «Катя Осадча, 
вам до нас», «Сушка капелюшків», 
«Караоке у парку» — це лише де-
які назви  станцій у розважально-
му квесті, в якому змагалися  май-
же 400 кременчуцьких дітей, пові-
домляють на сайті Кременчуцької 
міської ради.

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

СТИМУЛ ДО НАВЧАННЯ. 
Тринадцятеро кращих пред-
ставників Національного тех-
нічного університету України 
«Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорсько-
го» отримали сертифікати 
про іменні стипендії від компа-
нії Huawei. Перший приз діс-
тався четвертокурсниці  Ната-
лі Гвіздецькій з Інституту теле-
комунікаційних систем. Серед-
ній бал за останній семестр у 
неї «п’ять». Дівчина мріє стати 
інженером в сфері мобільного 
зв’язку і шукає місце для ста-
жування. А оскільки мрії мають 
здійснюватися, влітку «Хуавей 
Україна» надасть дівчині таку 
можливість.

Другу за обсягом виплату 
отримають ще шестеро студен-
тів. Серед них Дарина Ляшко 
— п’ятикурсниця  факультету 
електроніки. У неї також найви-
щий бал. Плюсом також стало 
захоплення музикою й участь 
у громадському житті інститу-
ту. У цій групі Віра Родіонова, 

п’ятикурсниця факультету при-
кладної математики. Разом з 
наставницями Лесею Люшенко 
і Євгенією Сулимою  вона бере 
участь у стартапі Dia-Safe-Life, 
який спрощує життя хворим на 
діабет. А ось п’ятикурсник  фа-
культету електроніки Влад Сте-
паненко подавався відразу на 
кілька стипендій, зокрема пре-
зидентську й парламентську. 
Та в результаті майстер з робо-

ти з аудіо й відео отримав вина-
городу телекомунікаційної ком-
панії. Як і Дмитро Черкас із Фі-
зико-технічного інституту. Хло-
пець спеціалізується на кібер-
безпеці — актуальній темі для 
України. А зацікавився цим на-
прямом після того, як телефон-
ні шахраї виманили гроші у йо-
го знайомих. 

А ось Антон Ковбич з раді-
отехнічного  факультету на-

стільки захоплений майбут-
ньою професією, що збирав-
ся витратити гроші на комп-
лектуючі для радіоапарату-
ри.  Тож йому компанія обі-
цяє і стипендію платити, і з 
радіоелементами допомог-
ти.

Загалом серед 13 стипен-
діатів шестеро дівчат, отже  
монополія чоловіків на техніч-
ні спеціальності руйнується.

Обдарованих студентів стипендіюватимуть 
поіменно

Майбутні фахівці не бояться мріяти, а гроші на мрії завжди знайдуться 
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